
THÔNG BÁO  
Lớp Giáo Lý Tân Tòng 

Lớp Giáo Lý Tân Tòng năm nay sẽ bắt đầu vào Chúa Nhật ngày 23 tháng 08 và 

năm nay lớp Giáo Lý Tân Tòng cũng sẽ được học online via Zoom. Quý ông bà 

và anh chị em nào muốn tham gia vào lớp Giáo Lý Tân Tòng xin liên lạc với 

Thầy Sáu Đaminh Nguyễn Thanh Quang qua email 

davidnguyen.realestate@yahoo.com để đăng ký hoặc liên lạc với văn phòng 

giáo xứ. 

Giờ Lễ 

Bắt đầu vào cuối tuần ngày 01 và 02 tháng 08, chúng ta sẽ có lại bốn Thánh 

Lễ Chúa Nhật như thường lệ (Chiều Thứ Bảy lúc 6:00PM và Sáng Chúa Nhật 

lúc 8:30AM, 10:30AM và 12:30PM). Và các Thánh Lễ ngày thường từ thứ Ba 

đến thứ Sáu lúc 6:00PM cũng sẽ được cử hành trở lại vào ngày thứ Ba 04 tháng 

08. 

Vì luật cách ly an toàn vẫn còn có hiệu lực, cho nên số người tham dự 

Thánh Lễ bên trong nhà thờ sẽ bị giới hạn. Vì thế chúng ta vẫn tiếp tục dâng 

Thánh Lễ 8:30AM sáng Chúa Nhật ở bên ngoài để nhiều anh chị em có thể tham 

dự chung với nhau được. Còn các Thánh Lễ khác sẽ được dâng bên trong nhà 

thờ. Vậy cuối tuần 01 và 02 tháng 08, chúng ta hãy cùng nhau trở lại nhà thờ để 

thờ phượng và tạ ơn Chúa. 

Rước Lễ Lần Đầu và Thêm Sức 

Để cho các em đã học xong lớp Rước Lễ Lần Đầu được rước Mình Thánh 

Chúa Kitô, chúng tôi đã chọn Chúa Nhật ngày 13 tháng 09 vào Thánh Lễ 

12:30PM. Các em này sẽ lãnh nhận Bí Tích Giải Tội vào ngày thứ Bảy 29 tháng 

08 lúc 9:00AM tại nhà thờ. 

Về phần các em đã học xong lớp Thêm Sức, hiện tại chúng ta chưa có được 

ngày và giờ bởi vì ngày và giờ do văn phòng Đức Giám Mục sắp xếp chứ không 

phải do chúng ta sắp xếp. Khi nào sắp xếp được ngày và giờ cho Lễ Thêm Sức, 

chúng tôi sẽ báo tin cho quý phụ huynh. 

Những Cách Thức Đóng Góp Hàng Tuần và Chương Trình DSA 

Chúng tôi xin được phép nhắc lại là hiện tại chúng ta có bốn cách để tham 

gia đóng góp: 

• Cách thứ nhất là khi tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật lúc 8:30AM, quý 

ông bà và anh chị em để bao thư đóng góp và giỏ quyên tiền trong 

Thánh Lễ.  

• Cách thứ hai là đóng góp online (Online Contribution). Khi vào trang 

Web của giáo xứ thì anh chị em sẽ thấy phần Online Contribution.  

• Cách thứ ba là gởi bao thư đóng góp qua đường bưu điện về cho giáo 

xứ ở địa chỉ 4929 Sandy Porter Rd, Charlotte, NC 28273.  
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• Và cách thứ tư là trong tuần quý ông bà và anh chị em đến nhà thờ 

viếng Chúa, trong nhà thờ có để một cái Safe (Két sắt), xin để bao thư 

đóng góp vào trong két sắt (Safe). 

Việc Sử Dụng Cở Sở của Giáo Xứ Trong Đại Dịch COVID-19 

Vì lệnh cấm tập trung đông người và luật cách ly an toàn (ít nhất là 06 feet) 

vẫn còn đang có hiệu lực, cho nên hiện tại các cơ sở của giáo xứ đặc biệt là Hội 

Trường tạm đóng cửa không cho sử dụng. 

Riêng nhà thờ thì các Thánh Lễ Cưới hoặc Thánh Lễ An Táng được phép 

cử hành nhưng phải tuân giữ luật cách ly an toàn. Có nghĩa là số người tham dự 

sẽ bị giới hạn. 

Vậy cho tới khi nào Hội Trường mới được sử dụng trở lại? Xin thưa hiện tại 

chúng tôi không biết, bởi vì điều này tùy thuộc vào tình hình của đại dịch 

COVID-19. Khi nào an toàn để sử dụng Hội Trường trở lại thì chúng tôi sẽ 

thông báo. 

Quý anh chị nào đang chuẩn bị kết hôn, xin quý anh chị lưu ý điều này để 

tiện việc sắp xếp. 

Việc Hành Chánh Văn Phòng Trong Đại Dịch COVID-19 

Chúng tôi vẫn đang tiếp tục các công việc hành chánh văn phòng để đáp 

ứng các nhu cầu và sinh hoạt cần thiết cho anh chị em. Đặc biệt là khi cần Bí 

Tích Xức Dầu Bệnh Nhân, xin gọi cho cha chánh xứ bất cứ lúc nào. Nếu như 

cha không thể trả lời điện thoại lúc đó thì xin để lại tin nhắn, cha sẽ gọi lại vào 

lúc sớm nhất có thể. 

Khi cần xin lễ, xin quý ông bà và anh chị em ghi rõ ý cầu nguyện, ngày nào 

và vào Thánh Lễ nào mà quý ông bà và anh chị em muốn dâng Thánh Lễ cầu 

nguyện. Quý ông bà và anh chị em có thể để bao thư xin lễ vào giỏ xin tiền ngày 

Chúa Nhật hoặc để vào trong két sắt bên trong nhà thờ hoặc gởi qua bưu điện. 

Và quý ông bà và anh chị em cũng có thể gọi phone đến văn phòng để xin lễ. 

Trong lúc đại dịch COVID-19 đang gia tăng, chúng tôi đề nghị quý ông bà 

và anh chị hạn chế việc tiếp xúc. Có những việc chúng ta có thể giải quyết được 

qua phone hoặc email, ngoại trừ những trường nào cần phải gặp mặt thì chúng ta 

sẽ lấy hẹn. 

Chúng tôi rất cám ơn quý ông bà và anh chị em đã gọi phone và để lại tin 

nhắn đầy đủ nhưng rất ngắn gọn. Điều này giúp cho chúng tôi rất nhiều, bởi vì 

nếu quý ông bà và anh chị em không để lại tin nhắn chúng tôi không biết ai đã 

gọi và có cần gì hay không. Xin quý ông bà và chị em an tâm, khi văn phòng 

nhận được tin nhắn, chúng tôi sẽ gọi lại cho anh chị em sớm nhất có thể. 

Trong Chúa Kitô, 

Linh Mục Phêrô Trương Vĩnh Trị, Chánh Xứ. 


